Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018 - TEST A

Kód žiaka:

Hodnotili:

Počet bodov:

Odpovede vpisujte na vyznačené miesta priamo do testu!

Úloha na doplňovanie
1.
Doplňte chýbajúce písmená.
Andrej bol už od malička každodenn_m návštevníkom lesa. Býval s rodičmi v malej
_odtatranskej dedinke. Zvieratká a rastliny poznal ešte skôr, ako vedel čítať a písať. I všetky
letné prázdniny prežil so svoj_mi štvornohými miláčikmi.Podľa stôp zaznamenával pohyby
vysokej zver_. Poznal medvedie tras_, na ktorých pozoroval medvedice _ mláďatami.
Rozumel zav_janiu vlkov. Jeho bystrému oku neušiel žiaden veveričk_n úkryt. Rád
od_ychoval na čistinke, ležal medzi steblami trávy, pozoroval m_hajúce sa oblaky alebo orl_
let.
Vôbec mu nechýbali slnečné pláže _tredozemného mora. Netúžil po
päťhviezdičkových hoteloch, nočných diskotékach, o ktor_ch básnili jeho spolužiaci. Za nič na
svete by nevymenil vôňu _atranského lesa, jeho farby a pôvaby za potápanie sa v mor_.

Ukážka č.1
Pekný chlapec, Matej Kováč Demko. Aby mu vlasy nerástli do čela – bolo ich toľko, že by mu
boli bezpochyby až do očí rástli, - mať mu ich zaplietla nad čelom do hrubého vrkoča a ten
mu ponad temeno zaviedla do tyla. Bol to vrkôčik riadny, ako u hocktorého dievčaťa. Sestra
Matejova, Katra, pochybujem, že by mala hrubší vrkoč. Azda preto ho mať mala tak rada.
Mal sa veľmi dobre. Možno i preto, že Matej bol najmladší. Mal totiž dvoch bratov: Jana
i Ondráša, a sestru, spomínanú Katru.

Úlohy k ukážke č.1
2. Určte jazykový štýl uvedeného textu.
..................................................................................................
3. Označte možnosť, v ktorej sú všetky slová prídavnými menami. Zakrúžkujte správnu
odpoveď.
a) pekný, bezpochyby, hrubého,

c) najmladší, šikovná, lepšia,

b) riadny, , hocktorého, hrubší

d) pochybujem, rada, toľko.

4. Zakrúžkujte frazeologizmus s rovnakým významom ako slovné spojenie mať sa dobre.
a) mlčí ako ryba,

c) mať sa ako ryba na suchu,

b) byť ako ryba vo vode,

d) mať sa ako červík v syre.

5. Zakrúžkujte možnosť, ktorá je prísudkom v uvedenej vete: Azda preto ho mať mala tak
rada.
a) mať,

b) mala,

c) rada,

d) mala rada.

6. V ktorej možnosti je prídavné meno uvedené v druhom stupni? Zakrúžkujte.
a) hrubého,

b) hrubší,

c) pekný,

d) najmladší.

7. Ku ktorému druhu čísloviek zaraďujeme číslovku dvoch, ktorá sa vyskytuje v texte?
....................................................................................

Ukážka č.2
Slon africký (Loxodonta africana) je najväčší z 3 druhov slonov ( niekedy sa nazýva aj
savanový slon). Obýva rozličné habitaty od púští po horské dažďové lesy. Má väčšie uši ako
slon ázijský a okrem toho nie 1, ale 2 výbežky na konci chobota. Obe pohlavia majú dopredu
nasmerované a vyhnuté kly. Používajú ich okrem iného na rozrýpavanie pôdy bohatej na
minerály( najmä soľ), ktorú potom požierajú. Slony africké potrebujú obrovské množstvo
potravy ( a veľké územie na jej zaobstaranie), takže ich stáda neraz spôsobujú dramatické
zmeny prostredia, zvlášť v čase dlhotrvajúceho sucha.
(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Slon_africk%C3%BD)

Úlohy k ukážke č.2

8. Na základe uvedeného textu zakrúžkujte, čím sa slon ázijský líši od slona afrického.
a) je najväčší,

c) má jeden výbežok na konci chobota,

b) má väčšie uši,

d) má dva výbežky na konci chobota.

9. Prečo potrebujú slony obrovské množstvo potravy? Zakrúžkujte správnu odpoveď.
a) lebo majú veľké uši,

c) lebo sú veľké,

b) lebo žijú na veľkom území,

d) lebo spôsobujú dramatické zmeny
prostredia.

10. V ktorej možnosti je v správnom poradí doplnené i/y, í/ý v slovách c_kl_st_ka,
krokod_l, h_stor_k? Zakrúžkujte.
a) y,i,i,í,i,i,

c) i,y,y,i,y,i,

b) y,y,i,í,i,y,

d) i,i,y,í,i,i.

11. V ktorej možnosti je správne utvorený N plurálu od slov hotel, kufor?
a) hoteli, kufri,

c) hoteli, kufre,

b) hotely, kufry,

d) hotely, kufre.

Ukážka č.3
Po mandliach voniaš horká
Neviem, či nie si Nórka
Prečo tak stále zlá si
Vynález polárnej_____________

Severanky vraj klamú
Som zbitý ako z flámu
Ty moja plavá Flámka
Aspoň píš, poteším sa aj známkam
(úryvok)

(Daniel Hevier: Severanka)

Úlohy k ukážke č.3

12. Označ te slovo, ktoré môžeme v básni zmysluplne doplniť na podčiarknuté prázdne
miesto.
a) krásy,

b) zloby,

c) lepkavá si,

d) snahy.

13. Ktorý druh rýmu je použitý v básni?
.................................................................................
14. Čo je verš? Zakrúžkujte správnu odpoveď.
a) jedna veta,

b) strofa,

c) jeden riadok v básni,

d) stopa.

15. Témou uvedenej básne je
a) láska k žene,

b) láska k severnej krajine,

c) žúrovanie,

d) písanie listov.

16. Akým umeleckým prostriedkom je slovné spojenie som zbitý ako z flámu?
.........................................................................................

Ukážka č.4
LEN 38.000 eur
Predám 1-izbový byt s dvoma loggiami na Golianovej ulici v Trnave v panelovom bytovom
dome blízko nákupného centra. Byt má rozlohu 42 m2 . Byt je pekne udržiavaný, bytový dom
je zateplený, s rekonštruovanými loggiami. Byt sa nachádza na 10.poschodí z možných 13
poschodí. Vek bytového domu je cca 40 rokov. Mesačné náklady na byt vrátane energií sú do
110 €. Pre bližšie informácie volajte na 0903 000 000. Zmluvu môžeme podpísať čo najskôr.
Úlohy k ukážke č.4
17. Čo nie je zahrnuté podľa uvedeného textu v cene mesačných nákladov? Zakrúžkujte.
a) studená voda,

b) teplá voda,

c) pivnica,

d) elektrina.

18. Čo nie je výhodné na tomto byte? Zakrúžkujte.
a) zateplenie domu,

c) blízkosť nákupného centra,

b) rekonštrukcia loggií,

d) 10. poschodie.

19. Zakrúžkujte možnosť, v ktorej je synonymum k slovu informácie.
a) údaje,

b) slová,

c) čísla,

d) časti.

20. Určte, v ktorej možnosti sú správne uvedené gramatické kategórie podstatného mena
energia vo vete: Mesačné náklady na byt vrátane energií sú do 110 eur.
a) ženský rod, plurál, G, vzor ulica,

c) ženský rod, plurál, L, vzor žena,

b) ženský rod, singulár, G, vzorr žena,

d) ženský rod, singulár, L, vzor ulica.

21. V ktorej možnosti je správne uvedená výslovnosť slov blízko, podpísať?
a) [blízko, podpísať],

c) [blísko, potpísaď],

b) [blísko, potpísať],

d) [blízko, potpísať].

KONIEC TESTU

Správne odpovede a bodové hodnotenie k testu A
1. Doplňte chýbajúce písmená
Andrej bol už od malička každodenným návštevníkom lesa. Býval s rodičmi v malej
podtatranskej dedinke. Zvieratká a rastliny poznal ešte skôr, ako vedel čítať a písať.
I všetky letné prázdniny prežil so svojimi štvornohými miláčikmi.Podľa stôp
zaznamenával pohyby vysokej zveri. Poznal medvedie trasy, na ktorých pozoroval
medvedice s mláďatami. Rozumel zavýjaniu vlkov. Jeho bystrému oku neušiel žiaden
veveričkin úkryt. Rád oddychoval na čistinke, ležal medzi steblami trávy, pozoroval
mihajúce sa oblaky alebo orlí let.
Vôbec mu nechýbali slnečné pláže Stredozemného mora. Netúžil po
päťhviezdičkových hoteloch, nočných diskotékach, o ktorých básnili jeho spolužiaci. Za
nič na svete by nevymenil vôňu tatranského lesa, jeho farby a pôvaby za potápanie sa
v mori.
15 BODOV
Úlohy k ukážke č.1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

umelecký
C
D
D
B
Základné

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Spolu

3

Úlohy k ukážke č.2
8. C
9. C
10. A
11. D
Spolu

0,5
0,5
0,5
0,5
2

Úlohy k ukážke č.3
12. A
13. Združený
14. C
15. A
16. Prirovnanie
Spolu

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5

Úlohy k ukážke č.4
17. C
18. D
19. A
20. A
21. B
Spolu

Počet bodov spolu za všetky úlohy:

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5

25

